
 

 

تحلیل سرفصل های جدید علم اطالعات و دانش شناسی بر مبنای 

کارآفرینی در عرصه بهینه سازی سایت برای موتورهای های شایستگی

 (1SEOجستجو )

 
 5، ثریا ضیایی4، فرامرز سهیلی3، مریم سالمی2آزاد پاکنژاد

  :0.73376i0riis.v/10.22067DOI                   27/05/7139تاریخ پذیرش:  19/03/7139تاریخ دریافت: 

 
 به بررسی شناسیدانشدر رشته علم اطالعات و  زاییاشتغالپژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به اهمیت کارآفرینی و  :مقدمه

ارزشمند و  هایعرصهیکی از  در انطباق با شناسیدانشجدید علم اطالعات و  هایسرفصل آخرین تحلیل کیفیِ محتوایو 
بپردازد و از این رهگذر، نقطه  سازی سایت برای موتورهای جستجو یا سئوبهینه یعنی مبتنی بر وب،پرمخاطب بازار کسب و کار 

قرار  شناسیو دانشعلم اطالعات  آموختگاندانشفای نقش و کارآفرینی در این عرصه، فراروی متخصصان و شروعی را برای ای
چیست و میزان برآورده کردن  سئواصلی کارآفرینی در عرصه  هایشایستگیپژوهش حاضر این است که  مسألهدهد. مهمترین 

 مقدار است.چه  شناسیدانشجدید رشته علم اطالعات و  هایسرفصلآن توسط 
. جامعه پژوهش استفاده کرده استروش تحلیل محتوای کیفی هش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از پژو :شناسیروش

در خارج و سایت  monster.comو  indeed.comسئو در دو سایت معروف عرصه قید شده در های استخدام شامل آگهی
Iranjobs.ir شناسی در دو مقطع کارشناسی و های مصوب رشته علم اطالعات و دانشدر داخل کشور و نیز آخرین سرفصل

 باشد.کارشناسی ارشد می

اصلی  هایهای مطرح کاریابی داخل و خارج از کشور، شایستگیآگهی استخدام در سایت 261پس از تحلیل محتوای  ها:یافته 
مبنای  رشته بر هایسرفصلگویه تدوین شد. تحلیل  39ی و در قالب سازه تحلیل محتوا در پنج مقوله کل سئوکارآفرینی در عرصه 

 .پراکنده وجود دارد صورتبهرشته  هایسرفصلدر  سئو هایشایستگیدرصد از  66آن نشان داد، در مجموع 
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شناسی در عرصه مباحث های رشته علم اطالعات و دانشنتایج نشان داد، بازنگری و روزآمدسازی محتوای سرفصل گیری:نتیجه
ی اصلی آخرین سرفصل مصوب مقطع خألها( و نیز کارآفرینی از SEOسازی سایت برای موتورهای جستجو )ویژه بهینهوب به

 کارشناسی و کارشناسی ارشد در این عرصه است.
 SEOسازی سایت، موتور جستجو، سئو، شناسی، بهینهکارآفرینی، سرفصل مصوب، علم اطالعات و دانش :هادواژهیکل

 
 مسئلهو بیان  مقدمه

و  یاز بازنگر ریناگز ،باشد نیعج یکه با فناور یدانشگاه یِلیتحص رشته هر حاضر عصر در
 یمحتوا روزرسانیبه ندیاست. فرا یفناور روزافزون راتییبا تغ یجهت همراه شیمداوم خو روزرسانیبه

 و اطالعات علم». رشته ردیگ صورتدوشادوش بازار کار و صنعت  دیبا یدانشگاه هایرشته یعلم
در  یسع راتییتغ نیمداوم در پرتو ا طوربه ،یآن با عنوان کتابدار یاز آغاز آموزش رسم زین «شناسیدانش
و همکاران در  یدریپژوهش ح رینظ زین هاپژوهش یداشته است. برخ شیخو یو روزآمدساز یسیدگرد
را با بازار کار،  شناسیدانشرشته علم اطالعات و  آموختگاندانش هایآموخته یی، عدم همسو1392سال 

 .(1392 ،یدریح) اندکردهگوشزد 
زایی و رفع اقدامی سازنده جهت اشتغال عنوانبهکارآفرینی یکی از راهکارهای اساسی است که 

. ترویج کارآفرینی از جمله راهکارهای اساسی است رودمی کاربهدانش  هایعرصهمعضل بیکاری در تمامی 
 ،آبادینجف امیدیو  حسینی، احمدی)اند کردهکه اغلب کشورها برای گذر از کارجویی و کاریابی اتخاذ 

. سه دلیل مهم برای توجه به مقوله کارآفرینی، عبارتند از تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد (1393
 .استهای پرطرفدار جزو مباحث و فعالیت امروز کار و کسب یایدن در ینیکارآفر. (1389 ،اسدی قاسمی،)

 به نیکارآفر .کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان این عرصه هستند
د )معینی کرمانشاهی، کن تقبل را یاقتصاد تیفعال کی اداره و یسازمانده ،هامخاطره که شودیم گفته یفرد

، ضرورت توجه به بُعد شناسیدانشرشته علم اطالعات و  هایخروجیبا توجه نرخ پایین اشتغال در (. 1396
این رشته، راهکاری حیاتی است. دانشجویان علم اطالعات  التحصیالنفارغ هایمهارتکارآفرینی با توجه به 

 عنوانبه 1باشند. آلیسوندر عصر کنونی برخوردار میاز چیرگی مناسبی برای کارآفرینی  شناسیدانشو 
، دانشجویان علم کندمیاشاره  شناسیدانشمندان عرصه کارآفرینی در علم اطالعات و یکی از دغدغه

فناوری، از  هایمهارتخود و اشراف بر منابع اطالعاتی و  هایتخصص، با توجه به شناسیدانشاطالعات و 
 رودمیدر تولید علم و گردش اقتصادی بیش از دیگران برخوردارند، بنابراین از آنان انتظار  ایبالقوهتوانایی 

( Alisno, 2007))شغلی نو بپردازند  هایفرصتو تولید  زاییاشتغالکه با تکیه بر نوآوری و نبوغ خود، به 
 (.1396نقل در قنادی نژاد و بیگدلی، 

 
1. Alison 
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 هاینقشک فراهم کرده است. ظهور این عرصه، وب، عرصه بزرگی را برای تجارت الکترونی

به ارمغان آورده است. بازاریابی اینترنتی و آشنایی  شناسیدانشجدیدی را برای متخصصان علم اطالعات و 
. باشدمینوین  هاینقشموتورهای جستجوی وب، از جمله مهمترین این  بندیرتبه هایالگوریتمبا سازوکار 

یافتن اطالعات درست را بیش از پیش، افزایش داده است. ظهور موتورهای  انفجار اطالعات، نیاز به
بازیابی اطالعات رایگانِ وب، چرخه دسترسی، بازیابی، فراهم آوری و  یهانظام عنوانبه ی وبجستجو

انقالبی بزرگ در عرصه جستجو و بازیابی اطالعات  نوعاًو  اندساختهاستفاده از اطالعات وب را دگرگون 
. کسب رتبه بهتر در نتایج بازیابی گوگل، یعنی فروش (Onaifo & Rasmussen, 2013)گردند میب محسو

و کسب و کارهای مبتنی بر وب. رقابت در این  سایتوبتر برای صاحبان تر، اعتبار بیشتر و موفقیت افزونبه
درآمدزا در  هایتخصصاست. یکی از  آوردهعرصه، بازار بزرگی را برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم 

سایت برای موتورهای جستجو جهت کسب رتبه بهتر در گوگل و موتورهای  سازیسئو یا بهینهاین راستا، 
باالتر و  هایرتبهبرای کسب  هاسایتوبو فرایندهایی را که مدیران  هافعالیتکلی طوربه. باشدمیجستجو 

 ودشمی( نامیده SEOموتورهای جستجو یا سئو ) سازیبهینه، دهندمیبهتر در صفحات نتایج موتورهای انجام 
 .دهدمیرا تشکیل  پژوهش حاضرکه محور اصلی 

در رشته علم اطالعات و  زاییاشتغالپژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به اهمیت کارآفرینی و 
ارزشمند و پرمخاطب  هایعرصه، با روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی و مطالعه یکی از شناسیدانش

بپردازد و از این رهگذر، نقطه شروعی را برای ایفای نقش و کارآفرینی  سئو بازار کسب و کار آنالین با عنوان
 مسألهقرار دهد. مهمترین  شناسیو دانشعلم اطالعات  آموختگاندانشدر این عرصه، فراروی متخصصان و 

 شدنچیست و میزان برآورده  سئوکارآفرینی در عرصه اصلی  هایشایستگیپژوهش حاضر این است که 
 شناسی چه مقدار است.رشته علم اطالعات و دانشجدید  هایصلسرفآن توسط 

تبع آن، ، به«شناسیعلم اطالعات و دانش»، به «رسانیرشته کتابداری و اطالع»با توجه به تغییر نام 
تغییر یافت و واحدهای جدیدی به آن  1393نیز در سال  1388برنامه درسی مصوب کارشناسی پیوسته سال 

افزوده شد. مهمترین واحدهای اجباری افزوده شده در برنامه مصوب جدید که با مسائل طراحی وب در 
، «های وبفناوری»، «رسانیمراکز اطالعها و های کتابخانهطراحی و مدیریت وبگاه»اند عبارتند از: ارتباط

 .«پایگاه داده»و ، «یاچندرسانهی هانظام»
از: الف( از آنجا  اندعبارتمهمترین دالیل نگارنده جهت انتخاب عرصه سئو برای مطالعه کارآفرینی 

یافتن، تبع آن نحوه های سئو، رفتارهای جستجوی اطالعات افراد و بهکه محور اساسی فرایندها و پروژه
های رشته علم اطالعات بازنمون و ارائه توسط موتورهای جستجو است و از طرفی مباحث فوق، جزو بنیان

شناسی بتوانند نقش بسیار پررنگی در رود متخصصان علم اطالعات و دانشگردد، انتظار میمحسوب می
د پژوهشگران متعددی در پیشینه ها با تأکید بر مسائل سئو ایفا کنند. ب( تأکیسایتعرصه آنالیز فنی وب
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شناسی و کتابداران، مدت کند، متخصصان علم اطالعات و دانشگاسپاروتو که اذعان می رینظپژوهش؛ 

اند و ها و بازنمون محتوای منابع اطالعاتی شناخته شدهگزینش ابرداده دارانسکانعنوان مدیدی است که به
قرار  هاآنهای خود در عرصه سئو فراروی کارگیری مهارتو بهاین امر بهترین فرصت را برای ابراز وجود 

چند واحد از سئو  معتقد است، چنانچه فعاالن حوزهکه  1شاری تارو(؛ یا  ,2014Gasparottoداد است )
شود، پاس کنند، شناسی ارائه میهای علم اطالعات و دانشدروس سازماندهی اطالعاتی که در دانشکده

در یادداشت خویش با که  2تر خواهد بود؛ و نیز بِلبسیار بهتر و متفاوت در عرصه سئو قطعاً عملکرد آنها
کند که منصفانه اذعان می 3«علم موشک و راکت نیست، بلکه علم کتابخانه است! SEO»جذاب عنوان 

گویم، اگر افکار سئویی همانند تالش کتابداران کوشایی بود که تمام زندگی خویش را صرف می
کنند، قطعاً وب محیط بسیار بهتری بود. از طرفی، در سازی و ارائه درست اطالعات میندهی، نمایهسازما

طی پژوهش خویش پیرامون مشاغل نوین  (2013 ،زادهمیحک نیا، میفه ،شهبازی)های داخلی نیز، پژوهش
که در بین مشاغل  انددهرسیشناسی، به این نتیجه مبتنی بر فناوری اطالعات برای رشته علم اطالعات و دانش

 Web و System librarian, Metadata Librarianشناسی، گروه شغلی نوین علم اطالعات و دانش

Librarian اند و همچنین میزان های استخدام را به خود اختصاص دادههای اول تا سوم آگهیبه ترتیب رتبه
که از مشاغل سنتی رشته است، به مراتب کمتر از سه پُست فوق است. این آمار  «مرجعکتابدار »درآمد شغل 

التحصیالن علم اطالعات و های مبتنی بر وب فارغبیانگر نیاز روزافزون و رو به رشد بازار کار به مهارت
 و ؛های شغلی فوق برخوردار استنیز از همسویی و قرابت زیادی با مقولهسئو شناسی است. عرصه دانش

 کند.ای نیز فراهم میکه کارآفرینی را با حداقل هزینه نهایتاً، ج( بازار کار گسترده سئو
 پیشینه پژوهش

 پیشینه خارجی
داند که در آن با ( کارآفرینی را یک روش تفکر، استدالل و اقدام میTimmons, 1999تیمونز )

شوند. الزمه این فرایند، پذیرش مقداری از ها کشف و استخراج مینگرشی جامع و رهبری متوازن، فرصت
ها انجام جذب فرصت منظوربهمخاطره پذیریِ شخصی و مالی است که به روشی کامالً محاسبه شده و 

 شود.بالقوه، توازن ایجاد میهای شود و در حقیقت بین مخاطره پذیری و دستاوردها و پاداشمی

رسانی دانشگاه پنجاب ( به بررسی و تحلیل برنامه کتابداری و اطالعWarraich, 2008واراییک )
ی تنظیم نشده است و با نیازهای خوببههای رشته پاکستان پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داد، سرفصل

 نظربهها و برنامه آموزشی در این راستا، ضروری بازار کار همخوانی ندارد و بازنگری اساسی سرفصل
 .رسدیم

 
1. Sharry Taro 

2. Bell 

3. SEO Isn’t Rocket Science: It’s Library Science 
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 جستجو برایموتورهای  سازیبهینهاهمیت »با عنوان  ایمصاحبهطی  (Ojala, 2011) اوجاال

ویراستار ارشد  -1کریس شرمن-، با یکی از نخبگان علم اطالعات«یشناسدانشمتخصصان علم اطالعات و 
آموزشی و  هایدامنهاز  ویژهبهکه اهمیت پیوندهای با کیفیت  کندمیاشاره  ، به این نکته2لَندموتور جستجوی

. وی معتقد است موتورهای گردندمیمحسوب  گوگلپیوندهای طالیی در  عنوانبه .eduدانشگاهی نظیر 
. مهم است که انداطالعاتو در یافتن اطالعات مفیدتر یاریگر متخصصان علوم  اندشدهجستجو هوشمندتر 
رسانی. و یا یک کتابخانه و مرکز اطالع غیرانتفاعیبرای یک سازمان انتفاعی هستید یا سئو شما مشغول تغذیه 

پوششی  تقریباً کنید،  سازیبهینه گوگلخود را برای  سایتوبشما  کهیصورت، در کندمیهمچنین اذعان 
در موتور جستجوی بینگ کفایت کند.  1به تبلیغات و شاید اکتفا ایدکردهبر سایر موتورهای جستجو اعمال 

اقدام کنید تا اینکه به فکر تبلیغ  گوگلسایت در  سازیبهینهکلی بهتر است شما برای  طوربه، گویدمیشرمن 
بدانید. در سئو  باشید! باید قوانین موتور جستجو را برای موفقیت بیشتر در زمینه 3بینگ موتور جستجویدر 

و ابزارهای پیشرفته موتورهای جستجو، سئو  من معتقد است که رفتارهای اطالعاتی، فنوننگاهی کلی، شر
 .انددادهمتخصصان علم اطالعات را همیشه جلوتر از کاربران و مشتریان خود قرار 

راکت نیست، بلکه علم  علم موشک وسئو »جذابِ در یادداشت خویش با عنوان  (Bell, 2013)بِل 
بحثی چالش برانگیز اما منطقی را مطرح کرده است. او با ذکر این نکته که وب گسترده  «4کتابخانه است!

 راآنالبته -گیردیبرمگسترده است که اطالعات گردآوری شده جهان را در  ایکتابخانه سانبهجهانی، 
که  کندمیو اذعان  ورزدمی تأکیدها جاد تاکسونومیبر نقش کتابداران کوشا در ای -خواندمیقیاسی ناقص 

که اگر افکار سئویی همانند تالش کتابداران کوشایی بود که تمام زندگی خویش را صرف  گویممیمنصفانه 
، نه ستارگان موسیقی راک، نه دانشمندان فشارنده کنندمیو ارائه درست اطالعات  سازینمایهسازماندهی، 

در واقع متعلق به علم اطالعات  سئو وب محیط بسیار بهتری بود. او معتقد است که علم قطعاًدکمه موشک، 
-راهبری و محتوایی خوبی همانند تاکسونومی بندیطبقهها از سایتوب کهصورتیو کتابداران است و در 

این فرمول  نهایتاً ؛ وبسیار کارآمدتر خواهند بود قطعاً، برخوردار باشند، رسانیاطالعو مراکز  هاکتابخانههای 
 :دهدمیبرای سایت ارائه  هامقولهساده را در گزینش 

 .«یبندهای دستهواژگان کلیدی + قصد و نیتِ کاربر= مقوله»
 هاکتابخانهمحتوای  5پذیریبه افزایش یافت (Rasmussen, & Onaifo 2013)اونایفو و راسموسن 

. آنها هدف از پژوهش خویش را بررسی و آزمایش اندپرداخته موتورهای جستجو سازیبهینهبر روی وب با 

 
1. Chris Sherman 

2. Search Engine Land 
3. www.bing.com 

4. SEO Isn’t Rocket Science: It’s Library Science 
5. Findability 
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ها بر روی وب نهپذیری محتوای دیجیتالی کتابخامکانیزمی جهت بهبود و افزایش یافت عنوانسئو به پدیده
 ,Alexa.com, Websiteoutlook.comاز ابزارهای آنالیز وب نظیر  گیریبهره. این پژوهش با اندکردهعنوان 

نتایج موتورهای  بندیرتبهها در پذیری کتابخانهبه گردآوری اطالعاتی پیرامون رؤیت Rankcheck.org و
 طوربه، شناسیو دانشعلم اطالعات  در عرصهکه هیچ پژوهشی  کنندمی. آنها اذعان جستجو پرداخته است

خاصی برای  مشیخطرسانی، مراکز اطالع عمالًنپرداخته است و  هاسایتوبتجربی به ارزیابی مسائل سئوی 
ی پیوندهای دریافتی پژوهش با تحلیل آمارخویش ندارند. این  سایتوبطراحی و آنالیز سئوی 

(Backlinksو تعداد ص ) ها، به دو جزء اصلیِ سئوی سایت عنوانبهفحات نمایه شده در موتورهای جستجو
پژوهش، چهارچوب یکپارچه جستجو و  در اینموتورهای جستجو پرداخته است.  بندیرتبهآنها در  تأثیر

استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد  SEOسازی مبنای اصلی مفهوم عنوانبه( IIR) 1بازیابی اطالعات
های دریافتی )اعتبار( و همچنین بین بازدیدهای ها با لینکسایتوبکه ارتباط آماری معناداری بین رتبه 

 با تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل موجود است و در یک جمله، اتخاذ فنون اصولی سایتوبروزانه 
 دارد. دنبالبهبازدید باالتر از سایت را  ها، رتبه بهتر وسایتوبدر  سئو

موتورهای جستجو  سازیبهینه»در مطالعه موردی خویش با عنوان  (Gasparotto, 2014) گازپاروتو
 «ینیالت گرایانهمجنسبرای کتابداران پژوهشگر: مطالعه موردی کتابشناسی تحت وب فرهنگ و تاریخچه 

 گرایانهمجنسفرهنگ و تاریخچه  تحت وبِجستجوی کتابشناسی  آن بر نتایج تأثیرو  سئو به بررسی مسائل
باالی  التین پرداخته است. دلیل اصلی انتخاب این موضوع از دیدگاه پژوهشگر این است که با توجه به

معمول در صدر نتایج جستجوی  طوربهمرتبط با آنها،  هایکلیدواژهپورنوگرافی، جستجوی  هایسایت
مطالعات مسائل جنسی و یافت پذیری آنها را دچار  سئوی و سایر موتورهای جستجو است و این امر گوگل

در طی پژوهش تجربی خویش، با انتخاب جامعه پژوهشیِ مشتمل بر  گازپاروتوبنابراین، ؛ مشکل کرده است
داران و ، به نقش کتابمتحدهایاالتالتین  گرایانهمجنس مجموعه کتابشناسی فرهنگ و تاریخچه

برای افزایش رتبه و یافت پذیری این اطالعات در صفحه نتایج  SEOاز فنون  گیریبهرهپژوهشگران در 
تحلیل واژگانی  -1است:  بوده روش پژوهش شامل سه مرحلهجستجوی موتورهای جستجو پرداخته است. 

هش حاکی از بهبود میزان بازدید . نتایج پژوسازیبهینهآنالیز پس از  -3و  سازیبهینه -2و برآوردهای پایه، 
 بوده است.از سایت، افزایشِ پیوندهای دریافتی به کتابشناسی و رتبه بهتر در نتایج جستجو 

از طرف تیم تحقیقاتی دانشگاه  (Arlitsch, Clark, & OBrien, 2015) نیکالرک و اوبر تچ،یآرل 
-برای کتابخانه موتورهای جستجو سازیبهینهایالتی مونتانا در معرفی کارگاهی آموزشی خویش در ارتباط با 

( 2پذیریکند که پیدا شدن وبگاه کتابخانه )یا یافت، به این نکته حائز اهمیت اشاره میرسانیو مراکز اطالع ها

 
1. Integrated IS&R Research Framwork 

2. Findability 



 11 ...علم اطالعات و دانش دیجد یسرفصل ها لیتحل                                                 1397 زمستانو  پاییز، 2، شماره 8سال 

 
 ایگسترده طوربهها، سایتوبمحتوای قابل نمایه در موتورهای جستجو، برای در موتورهای جستجو و ارائه 

ها و بهترین اصول ، به حاشیه رانده شده است. کشف مکانیزمهاکتابخانه سایتوبی توسعه هافعالیتدر 
کتابخانه و بحث  سایتوباز  آمیزموفقیت 1، شناسایی اجزای قابل استخراج و برداشتسئو پذیرفته شده برای

تر، مهمترین مسائل مطرح در این کارگاه وسیع اندازیچشمپذیری محتوای کتابخانه در پیرامون پافت
جزئی شامل موارد زیر است: آنالیز وب، ایجاد محتوای قابل نمایه،  طوربهگردد که آموزشی را شامل می

قابل قبول  سئوی ، تمایز بینسئو برای ، کسب و کار تجاری2پذیریدرک موتورهای جستجو، مهندسی یافت
نیست و  «مارروغن »تنها  سئو بگیرند که چرا کنند تا یادهمچنین مراجعین را دعوت می آنها و غیرقابل قبول.

در  ؛ وها باشدرسانی و کتابخانهمراکز اطالع هاینوآوریجزء جداناپذیری از بازاریابی و توسعه  تواندمی
رسانی بتوانند پس از شرکت در کارگاه ها و مراکز اطالععات در کتابخانهنهایت متخصصان علم اطال

 برپا کنند. سایت برای موتورهای جستجو سازیبهینهآموزشی، کسب و کاری در زمینه 

 پیشینه داخلی

 تاکنون، شناسیدانشهای دخلی نشان داد در بین متون تخصصی علم اطالعات و مرور پژوهش
درصدد  هاپیشینهاز  کدامهیچبا پژوهش حاضر مطابقت داشته باشد، انجام نشده است و  کامالًتحقیقی که 

. اندبرنیامده هاسایتسئو وب کارآفرینی در عرصه جهت یشناسو دانشتبیین نقش متخصصان علم اطالعات 
ه ارزیابی به مقولی داخلی نیز که ارتباط موضوعی با پژوهش حاضر داشتند، بیشتر هاپژوهشاز  آن دسته

ارزیابی  صرفاً هاپژوهشاما رویکرد غالب  اندپرداختههای متعدد در پژوهش پراکنده طوربهها سایتوب
ست نه بوده ا (1386 ،یدینو؛ 1392،یازین بهیغر ؛1388 ،یتیروا ؛1387 ،دالوند)محتوایی و ظاهری 

، در ضمن نقش و جایگاه متخصصان علم اطالعات نیز سئو بر مسائل تأکیدبا  و کارآفرینانه رویکردی فنی
مشابه به بررسی و تحلیل  طوربهی داخلی هاپژوهشاست. تعدادی از  در این زمینه، مغفول واقع شده

 اند:پرداختهروز دنیا  هایفناوریرشته در تطابق با  هایسرفصل
و  یآموزش کتابدار هایبرنامهدر  یلزوم بازنگر»( در پژوهش خویش با عنوان 1385تهوری )

های نوین، با اشاره به تأثیرات موج جدید فناوری «کتابداران دیجد یمهارت یازهایبا توجه به ن رسانیاطالع
آوری نیازهای مدر جهت فراهرسانی را ی و اطالعهای آموزش کتابدارنامهضرورت بازنگری محتوای بر

، یادآوری کرده است و اقداماتی را که جهت بازنگری و همخوانی رسانانمهارتی برای کتابداران و اطالع
آموختگان رشته در محیط فناوری و جامعه اطالعات های مورد نیاز دانشمحتوای رشته با فنون و مهارت

 نوین، برشمرده است.

 
1. Harvesting 

2. Findability Engineering 
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در پژوهش خویش به تحلیل محتوای آخرین  (1394) فداییو  زادهحکیم، نیا فهیم، شهبازی

علم اطالعات در انطباق با مشاغل نوظهور  مصوب مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته هایسرفصل
. نتایج پژوهش نشان داده است که برای تصدی چهار گروه شغلی مبتنی اندپرداختهمبتنی بر فناوری اطالعات 

بازار کار را  نیازهایاز  سومیکرشته علم اطالعات حدود  هایسرفصلبر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
 هایشبکهمبانی  هایمقولهبرنامه درسی موجود را در  هایکاستیدر ادامه، مهمترین  ؛ ودهندمیپوشش ن

 .اندبرشمردهاطالعاتی و مبانی کامپیوتر  هایپایگاهو طراحی  نویسیبرنامهری، مبانی کامپیوت
: یک شناسیدانشکارآفرینی در علم اطالعات و »طی پژوهش خویش با عنوان  (1395)صابری 

 به شناسایی، تحلیل، تبیین عوامل اثرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و «یاکتشافتحلیل عاملی 
، «ییافزامهارت »در کارآفرینی رشته را تحت عنوان  اثرگذارپرداخته است. پنج عامل  شناسیدانش

کرده است. در انتها ضرورت توجه برنامه ریزان  گذارینام «یبانیپشت»و  «یجیترو»، «یآموزش»، «ییمحتوا»
را به پنج عامل فوق جهت رونق کارآفرینی در  شناسیدانشدرسی و تصمیم گیران رشته علم اطالعات و 

 .شودمیرشته را یادآور 
SEO (سازیبهینه )سایت برای موتورهای جستجو 

که تارنمای وب،  ایاندازهبهامروزه وابستگی مردم به اینترنت بسیار بیشتر از پیش شده است 
 بریممیدر دنیای گوگل به سر  ایدهفزاین طوربه. ما گرددمیمنبع دسترسی به اطالعات محسوب  تریناصلی

(، میزان 1SERPو با آن سروکار داریم. رتبه باالتر و بهتر در صفحه نتایج جستجوی موتورهای جستجو )
 دارد و این امر یکی از اصول حاکم بر دنیای وب و تجارت الکترونیک است دنبالبهبازدید بیشتری را 

(Gasparotto, 2014 .) کندمیضمنی برای آن ایجاد  تأییددر موتورهای جستجو، سایت قابل مشاهده بودن 
 .کنندمیاز آن استنباط طور ضمنی بهکاربران کیفیت، ارتباط موضوعی و صحت اطالعات را  که ایگونهبه

مبتنی بر  رسانی،اطالعصفحات وب برای دانشجویان رشته علم اطالعات و کتابداری و  بندیرتبه
 .(Cahill, Chalut, 2009) است تحلیل استنادی با عنوانِ یک مفهوم بسیار آشنا

کلی  طوربهکه  شودمیشاخص را شامل  200، بالغ بر بندیرتبهگوگل برای  داراولویتمعیارهای 
 موارد زیر را در بردارد:

 غیره، پیوندها، تصاویر و هاکلیدواژهصفحات وب: نظیر  مرتبط با معیارهای -

 در گذر زمانسابقه تغییرات صفحات وب  -

 ها عبارت جستجو، آنها را کشف کرده است.که گوگل در میان ترلیون ایدادهالگوهای  -

صفحات جدید روزانه وب، رؤیت پذیری  یاردیلیمدر میان سیل عظیم اطالعات وب و حجم  
درصد مشتریان  80به فرایندی بسیار پیچیده تبدیل گشته است. طبق تحقیقات انجام شده، بالغ بر  هاسایتوب

 
1. Search Engine Result Page 
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درصد است. در واقع گوگل،  76و سهم گوگل از آن،  یابندمیو کاربران از طریق موتورهای جستجو هدایت 

و کارهایی که خود را از کسب  آن دستهرا فراهم کرده است.  هاسایتوبپیوند بین مشتریان و  تریناصلی
 (.Damian Ochoa, 2012اند )شده، محکوم به ورشکستگی و فنا اندکردهبا گوگل سازگار و روزآمد ن

-بندی موتورهای جستجو میکه هر ساله به رتبه comscore.comسایت بر اساس آمار رسمیِ وب

اند نه از ای جستجو هدایت یافتهبیلیون جستجو از طریق موتوره 17، بالغ بر 2012پردازد، فقط در جوالی 
طور مکرر اهمیت طریق دسترسی مستقیم به آدرس سایت مورد نظر کاربران. مطالعات مختلفی نیز به

اند، مواردی نظیرِ: )جانسِن های مختلف را در صفحه اول نتایج جستجوی وب، بیان کردهسایتجایگیری وب
 (.2012فیشکین، ؛ انج، اسپنسِر، استریکیوال، و 2006 نکیاسپو 

 هاسایتوبو فرایندهای علمی است که میزان ترافیک و بازدید  هاروششامل سئو  کلی فنون طوربه
 دارادامه فرایندی ساده شامل چند تکنیک نیست، بلکه فرایندی سئو صرفاً. (Davis, 2006برد )میرا باال 

با  سئو .طلبدمیو صبر و حوصله زیادی را  ایرشتهبیناست که در عین تخصصی بودن، تجربه بسیار، دانش 
 سئو (. ,2014Gasparotto) سروکار دارد 3پذیریدسترسو  2یریپذرؤیت ،1یریپذافتیچون  هاییموضوع

و فروش و رشد یک کسب و کار مبتنی بر وب و حتی غیر  گیریشکلدر تسریع  تأثیرگذارینقش بسیار 
 (.Patel, 2015) مبتنی بر وب دارد
سئو  مقوله یبرا ،سایتوب سازیبهینهبر اساس نوع  بندیتقسیمچهار نوع  انداز کلی،چشمدر یک 

 :از عبارتند که دارد وجود
 :4یداخلسئوی . 1

 یراستا در سایتوب یمحتوا و یسیکدنو کاریدست و کنترل به مستقیماً که را ییکارها یتمام
 دهینام تیساوب یداخل سئوی ،شودمی مربوط جستجو یموتورها یجستجو جینتا در بهتر رتبه کسب

 داردبرمی گام جستجو یموتورها بندیرتبه هایالگوریتم یراستا در تیسا یداخل یسئو واقع در. شودمی
 یهایمقوله نیمهمتر. دارد ایدن روز یسئو یاستانداردها با تیسا یمحتوا و ساختار کامل تطابق در یسع و

 :از عبارتند شودمی یدستکار و یبازنگر کنترل، تیساوب یداخل یسئو در که
 5مرتبط هایکلیدواژه کاوش 

 6عنوان برچسب 

 
1.Findability 

2. Visibility 

3. Accessibility 
4. Internal SEO (On-Page SEO) 

5. Keyword Research 

6. Title MetaTag 



  1397 زمستانپاییز و ، 2، شماره 8سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   14

 
 1فیتوص برچسب 

  فایلRobots.txt ( شامل کدهایی است که  بارگذاری شده واین فایل در دایرکتوری اصلی سایت
 (.کندمیدسترسی خزنده موتورهای جستجو را به سایت تعیین 

 شده سازیبهینه 2هایآدرس 

 شده سازیبهینه یمحتوا 

 3یندهایسراHTML 

 هاآن نیگزیجا متون و ریتصاو 

 ِوب صفحات در هاکلیدواژه محل جایگیری 

 4تیسا نقشه 

 :5یخارجسئوی . 2

 یسئو ،دهدمی رُخ آن از خارج در که سایتوب با مرتبط موارد یتمام ،یداخل یسئو خالفبر
 بر سایتوب از خارج در و غیرمستقیم طوربه که است هاییگام از یبیترک شامل که. شودمی گفته یخارج

 یوندهایپ ثبت سایت در موتورهای جستجو و شامل عمده طوربه که. گذاردمی تأثیر تیسا بندیرتبه
 .باشدمی هاسایت ریاز سا 6یافتیدر
 :7سفیدکالهسئوی . 3

که بر اساس  باشدمی سایتوب یداخل یاز فنون مرتبط با سئو آن دسته ،سفیدکاله یسئو فنون
به  سفیدکاله ی. سئوباشدمیها آن یجستجو و در راستا یموتورها هایالگوریتم بندیرتبه هایاولویت

 در تیسا کردن ثبت به توانمی سفیدکاله فنون از. شودمیشناخته  زین یمتعارف و اخالق یسئو
 .کندمی کسب جستجو یموتورها بندیرتبه در را یخاص وزن که کرد اشاره هایدایرکتوری

 :8سیاهکالهسئوی . 4

 خالف بر و غیرمتعارف صورتبه که را فنونی از آن دسته ،سفیدکاله سئوی فنون برخالف
 دارد، جستجو موتورهای در برتر هایرتبه کسب در سعی جستجو، موتورهای الگوریتمی استانداردهای

 در سایتوب ایلحظه و آنی صعود به منجر شاید سیاهکاله فنون واقع در. شودمی خوانده سیاهکاله سئوی
 موتورهای هایخزنده توسط شناسایی از پس و زمان مرور با اما شود جستجو موتورهای برتر هایرتبه

 
1. Description MetaTag 

2. URL 
3. HTML Header 

4. Site Map 

5. External SEO (Off-Page SEO) 
6. Backlinks 

7. White Hat SEO 

8. Black Hat SEO 
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 متداول فنون از برخی. گیردمی قرار آن سیاه لیست در و شده جستجو موتورهای هایجریمه شامل جستجو،

، نیستند مستقیم دید قابل و هستند نهیزمپس رنگ داری که مخفی لینک یا متن :از عبارتند سئو، سیاهکاله
 کلیدواژگان و غیره. بسامد بردن البا جهت 1هاکلیدواژه حد از بیش تکثیر

 به مندعالقه تنها سیاهکاله فنون که است این ،سیاهکاله و سفیدکاله فنون بین اهمیت حائز تفاوت
 در و معتقدند خویش سایت بلندمدت اعتبار به سفیدکاله فنون کهحالی در هستند کلیکی ترافیک افزایش

 .هستند شکیبا بسیار خویش، سایت به هاسایت سایر دادن پیوند
 
 و تعاریف سئو اهداف

جهت کسب رتبه بهتر در صفحات نتایج  هاسایتوب، کمک به سئو هدف اصلی تمامی مباحث
 :کندمیاما اهداف فرعی زیر را نیز دنبال  باشد،میگوگل  ویژهبهجستجوی موتورهای جستجو 

 کمک به رونق بازار کسب و کار و تجارت الکترونیک. 1

 ترویج رقابت سالم و ترقی خدمات تحت وب. 2

 هاسایتکمک به بهبود ساختار و محتوای وب. 3

 سمت محیط مجازی سالم برای کاربرانود فضای وب و حرکت بهبهب. 4
بخش در مورد مشکالت رتبه  کیرا تنها در  سئو مبحث ،شناسیدانشعلم اطالعات و  اطلس

سئوی  یهاپس از انتشار راهنماها و دستنامه ویژهبه یفعل طیصفحات وب مطرح کرده است، اما در شرا
 فیتعار ،یو تخصص یمتون دانشگاه در .رسدینظر مبه اندک اریبسواقعاً این مقدار جستجو،  یموتورها
اطالعات،  یدر عرصه فناور نینو یصنعت عنوانبهموارد از آن  یدر برخ از سئو ارائه شده است و یگوناگون

 ؛ مانند دو تعریف زیر:شده است ادی
( SEOرهای جستجو )برای موتو سازیبهینهکه  آمده دیپدبه دور از ایجاد پژوهش، صنعتی جدید »

آوردن رتبه باال و سپس اعمال  دستبهعوامل مورد استفاده جهت  نیترمهمتعیین  دنبالبه شود کهمینامیده 
 .«(Furnell, Evans, 2007) مشتریان برای اخذ هزینه است سایتوبآن دسته از عوامل به 

جستجو  یموتورها سازیبهینهاست که  افتهیظهور  دیجد یصنعت ،یپژوهش مؤسسات ریکنار سا در»
 یموتورها یجستجو جیاحراز رتبه باال در صفحه نتا یبرا داراولویت یفاکتورها نییدر صدد تع و نام دارد

 .«(Enge et al., 2010) به انجام رساند راآناز کاربران  نهیهز افتیدرجستجو است تا با 
را شامل  هاسایتوب، فنون واقعی مورد استفاده طراحان و صاحبان سئو اغلب تعاریف مرتبط با

روند. در ادامه برخی از تعاریف کار میپذیری بهو یافت برای افزایش رؤیت پذیری عموماًکه  شودمی
 گردد:برجسته متون پژوهش در ارتباط با سئو و در انتها تعریف پژوهشگران نیز ارائه می

 
1. Keyword Stuffing 
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عملکرد  میترس یبرا هاسایتساخت و بهبود  ندیجستجو، فرا یتورهامو یِعیطب سازیبهینه»
 یجستجو برا جیدر نتا یباالتر گاهیبتوانند در جا هاسایتکه  ایگونهبه است موتور جستجو یتکنولوژ

 .«(Matthew Wall, 2007) رندیبگکاربران قرار  یجستجو هایعبارتو  دواژهیکل
رتبه  یبهبودساز فرایندجستجو،  یدر موتورها تیموقع تیتثب ایجستجو  موتورهای سازیبهینه»

، ترگسترده ی. در نگاهباشدمی سایتوب کی کیتراف شیافزا نیجستجو و همچن جیدر صفحه نتا تیسا
بر  یمبتن یفیتوص یعنوان سازیفراهم ،پذیریدسترس یشامل همگام بودن با استانداردها سئو یهافعالیت

توسط  سازینمایهمتناسب با  یاز معمار نانیمتن موتور جستجو پسند، و اطم جادی، اHTML هایبرچسب
 «جستجو است. یموتورها

توسط موتورهای جستجو ردیابی  یراحتبهکه  ایگونهبهست هاسایتوب سازیبهینهعلم و هنر سئو »
 .«(Patel, 2015)شود  بندیرتبهو 

بر اساس  هاسایت(، فرایند ساخت و اصالح SEOطبیعی برای موتورهای جستجو ) سازیبهینه»
بر اساس  یترمناسبتبتوانند در رتبه  هاسایتکه آن  ایگونهبه باشدمیعملکرد موتورهای جستجو 

 .«(Sweeny, 2007)و عبارات جستجوی کاربران قرار بگیرند  هادواژهیکل
از  آن دستهموتورهای جستجو یا بهبود مکان در موتورهای جستجو، فرایند تشخیص  سازیبهینه»

تا  گذاردمیمثبت  تأثیرموتورهای جستجو  پذیریدسترسفاکتورهای صفحات وب است که بر روی 
 .«(Onaifo, Rasmussen, 2013) باالترین رؤیت پذیری ممکن را در صفحه نتایج کسب کند

ستجو فرایند بهبود رتبه سایت در صفحه نتایج جستجوی موتورهای جستجو موتورهای ج سازیبهینه»
شامل دسترسی به  سئو یهافعالیت، ترگستردهو افزایش ترافیک صفحات وب مزبور است. در نگاهی 

، (HTMLی فرامتن )گذارنشانهزبان ، فراهم نمودن برچسب عناوین توصیفیِ پذیریدسترساستانداردهای 
موتورهای جستجو  سازینمایهپسند، و اطمینان از معماری سایت متناسب با  ر جستجوموتوایجاد متون 

 .«(Rushton, Kelehan, Strong, 2008) باشدمی
سئو، علم و »نگارندگان این پژوهش، درهمکرد تعاریف فوق را در قالب تعریف زیر ارائه دادند: 

کسب  منظوربهبندی موتورهای جستجو های رتبهها با الگوریتمسایتهنر تطابق میان محتوای تولیدی وب
 «.رتبه بهتر و افزایش ترافیک سایت است

 سئو کارآفرینی در عرصهو چگونگیِ  هازمینه
 در دو حیطه زیر معموالًآن، کسب درآمد در عرصه سئو،  تبعبهاشتغال و  ،کلی کارآفرینی طوربه
(. سئوی پولی که در ادامه نیز 2( و ب( سئوی طبیعی )ارگانیک1یکی: الف( سئوی پولی )کلگردندمطرح می

 
1. PPC: Pay Per Click SEO 

2. Organic SEO 
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 گرددمیارائه  Google Adwordsتوضیح داده خواهد شد، آن بخش از سئوی گوگل است که در قالب ابزار 

برای هر سایت، به ازای هر کلیک روی نتایج بازیابی  ایکلیدواژهو با شارژ پولی آن و تشکیل کمپین و گروه 
 1خوانشیپگوگل ادوردز یک . گرددمیگوگل و ورود به سایت مقصد، از شارژ ادوردزی کسر  شده در

که حاوی آمار بسیار  دهدمیو کاربردی را در اختیار سئوکاران و طراحان سایت قرار  ایحرفه العادهفوق
. باشدمیتعریف شده  هایکمپینصرف شده برای آن و  هایهزینهو  هر کلیدواژهدقیق از میزان کلیک بر 

 .باشدمیالبته تبحر و تسلط بر ابزار تبلیغ گوگل، نیازمند تجربه و کار با این ابزار 
و  هاتیقابلبر اساس  ها رابرعکس سئوی ادوردزی، سعی دارد سایت دقیقاًاما سئوی طبیعی 

هدف، در صدر نتایج گوگل  ایهکلیدواژهطبیعی برای  طوربه هارفته در آن کاربهها و فنون سئوی مندیتوان
برخالف سئوی کلیکی  و در گذر زمان نیز قابل پیشرفت است. بودهاین نوع از سئو ماندگارتر قرار دهد. 

طراحی سایت و سئو  اندرکاراندستادوردز، این نوع از سئو، در واقع کارزاری تن به تن با سایر متصدیان و 
، تنها یک چیز ساده است و آن دستیابی به یک جایگاه هاتشرکحالت آرمانی برای بسیاری از . باشدمی

منحصر به فرد در لیست اصلی نتایج بازیابی شده، نه در بخش تبلیغات ادوردزی گوگل، و این امر دلیل اصلی 
 (Cahill, Chalut, 2009) است SEOظهور 

 
 

 
 Google AddWordsنمایی از محیط سرویس  .1شکل 

اینگونه نیست،  PPC که سئوی پولی یاحالیو نیازمند تالش است، در  برزمانفرایندی  یعیطب یسئو
بلکه مستلزم پرداخت هزینه است و تمامی زحمات جهت کسب رتبه برتر توسط اپراتورهای گوگل در ازای 

 
1. Dashboard 



  1397 زمستانپاییز و ، 2، شماره 8سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   18

 
برای کسب و کارهای نوپا، استفاده موقتی از پرداخت هزینه  سئو . متخصصانگیردمیپرداخت هزینه، انجام 

 توانمیسایت،  سویبه. پس از جذب مشتری و کاربران کنندمیرا پیشنهاد  PPCه ازای کلیک یا همان ب
 پرداخت هزینه را قطع و ادامه کار را با سئوی طبیعی گوگل دنبال کرد. در تصویر زیر تلفیق این دو وضعیت

 نمایش داده شده است. خوبیبهدر گذر زمان  سئو

 
 ارتباط سئوی طبیعی و پولی در گذر زمان .2شکل 

 

با فنون طراحی سایت  بایستمینیست، اما  ایحرفهیک طراح سایت  الزاماً یک فرد متخصص سئو، 
متخصص رشته علم اطالعات و  پیش ببرد. نیز طراح سایت، سئوی سایت را آشنایی کلی داشته و دوشادوشِ

روزرسانی ضمن تطبیق و به ،درآمدسازی در عرصه سئوتواند برای کارآفرینی و شناسی نیز میدانش
آموخته کارآفرین قطعاً با اتکا به خالقیت . البته دانش1های زیر اقدام نمایدهای خویش، از روشآموخته

 تری را در این زمینه ابداع نماید.تواند راهکارهای خالقانهخویش، می
های مختلف، از فروش محصوالت گرفته تا )در زمینه یشخص ینترنتیا فروشگاه کی اندازیراه و یطراح. 1

و کسب رتبه در موتور  یاقدام به سئوساز و گانیرا 2یمحتوا تیریمد هاینظاماستفاده از  باارائه خدمات( 
 جستجوی گوگل

صورت مجازی و حضوری جهت ارائه مشاوره سئو های مختلف بهمراجعه به بازار کسب و کار در عرصه. 2
 به آنها

 

ی مورد نیاز بازار کار ایران و جهان در عرصه سئو هاشغلعناوین و شرح الزم به ذکر است که یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر، استخراج  .1

 ها، با اشراف بیشتری به کارآفرینی در عرصه سئو اقدام کنند.با مطالعه آن توانندیمی شناسدانشرشته علم اطالعات و  آموختگاندانش. باشدیم

باز  کد منبعی افزارهانرمابزارهای رایگانی هستند که توسط جنبش جهانی  CMC (Content Management System)سیستم مدیریت محتوا یا  .2

 آشنا آنها با« یرساناطالع مراکز وها کتابخانه وبگاه تیریمد و یطراح»شناسی در درس رشته علم اطالعات و دانش آموختهدانشو  اندشدهتولید 

 .شوندیم
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های اندرکار سئو و ارائه رزومه و عقد قرارداد جهت همکاری )نظیر شرکتهای دستتماس با شرکت .3

 و غیره( 2و دارکوب 241 سئو

و غیره( و جستجو برای استخدام  divar.irو  iranjob.irهای کاریابی معروف کشور )نظیر . راجعه به سایت4
 سئوکار.

 اهداف تحقیق

 شناسیدانشجدید علم اطالعات و  هایسرفصلمحتوای کیفیِ  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل
 :شودمیپس از تغییر نام رشته است که اهداف فرعی زیر را نیز شامل 

 های شغلی موجود در بازار همراه با شرح شغل یا انتظارات کارفرمایان در عرصه سئوشناسایی فرصت. 1

 های رشتهمحتوا برای تحلیل سرفصلهای سئو در قالب سازه تحلیل شناسایی شایستگی. 2

های مصوب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدِ رشته علم اطالعات و تحلیل آخرین سرفصل. 3
 های الزم برای کارآفرینی در عرصه سئوشناسی جهت میزان انطباق با شایستگیدانش

 
 

 تحقیق سؤاالت
و شایستگی )دانش و مهارت( های اصلی آن ( وعناوین شغلی سئو، شرح شغل )یا انتظارات کارفرمایان سئ. 1

 اند؟کدام

مقطع کارشناسی و کارشناسی  1393های مصوب سال های سئو در سرفصلوضعیت حضور شایستگی. 2
 شناسی به چه صورت است؟ارشد رشته علم اطالعات و دانش

 
 روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ روش، تلفیقی از روش تحلیل محتوای 
خاص  یهایژگیو. تحلیل محتوا، روشی تحقیق یا فن استخراج و شناسایی است یاکتابخانهکیفی و مطالعات 

روش تحلیل محتوا برای تحلیل  از .(1384 ،ویمر دومینیک،)و عینی از متن است  یافتهنظام طوربه هاپیام
و استخراج شرح وظایف و عناوین شغلی در بازار کار و نیز تحلیل  سئو استخدام در عرصه هایآگهی

 استفاده شد. 1393مصوب  هایسرفصل
 این پژوهش در سه مرحله به شرح زیر انجام شد:

 
1. www.seo24.ir 

2. www.darkoob.ir 
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 درج شده در پایگاه اطالعاتی دو های استخدامِ های کاریابی و آگهیابتدا با بررسی متون پژوهش، سایت. 1

روش تحلیل محتوا، شرح به www.indeed.comو  www.monster.comسایت بزرگ جهانی در این زمینه: 
های سئو شامل دانش و مهارت های سئو، یا به تعبیری انتظارات کارفرمایان سئو و یا همان شایستگیشغل

 نیاز کارآفرینی در عرصه سئو استخراج گردید.مورد 

 های الزم برای کارآفرینی در عرصه سئو در قالب سازه تحلیل محتوا تهیه شد.ای از مقولهسپس سیاهه. 2

شناسی مصوب جدید رشته علم اطالعات و دانش هایبر مبنای سازه تحلیل محتوای تهیه شده، سرفصل. 3
 های سئو مورد تحلیل قرار گرفت.منظور برآورد میزان شایستگیبهپس از تغییر نام رشته،  1393

 
 گیرینمونهجامعه پژوهش و روش 

استخدام قید شده در  هایآگهیجامعه پژوهش برای بخش تحلیل محتوای کیفی، در فاز اول شامل 
 و واژگان SEO، با جستجوی سرنام monster.comو  indeed.comکاریابی جهانی؛  دو سایت مطرح

“Search Engine Optimization”  و"Marketing"  و نیز سایت داخلیIranjob.ir  با جستجوی واژگان
علت انتخاب دو سایت کاریابی جهانیِ فوق،  بود. «ینترنتیابازاریابی »و  «تیسا سازیبهینه»، "SEO"، «سئو»

کاربردی و سیستم ارسال نتایج پایگاه اطالعاتی بسیار عظیم، جامعیت باال و امکانات مناسب نظیر جستجوی 
جستجو به ایمیل بود. جامعه پژوهش برای بخش تحلیل محتوای کیفی در فاز دوم شامل جدیدترین 

 علم»کارشناسی ارشد رشته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی و  هایسرفصل
و عدم انتخاب رشته  «یشناسو دانش علم اطالعات»بود. دالیل انتخاب رشته  «یشناساطالعات و دانش

 عبارت بودند از: «یپزشککتابداری در شاخه »
وزارت علوم، »در  «شناسیعلم اطالعات و دانش»به  «رسانیکتابداری و اطالع»تغییر عنوان رشته از . 1

 .(1391 ،لیزنا)اتفاق افتاد  1391که در تاریخ شهریور  «تحقیقات و فناوری
صورت گرفت و این  «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»نوان، تغییر در محتوا نیز، تنها در دنبال تغییر عبه. 2

تری در های روز دنیا در عرصه اطالعات و دانش بود و این امر بستر مناسبسمت و سوی فناوریتغییر به
های تحت اوریویژه فنهای نوین فناورانه بهشناسی برای کارآفرینی در عرصهرشته علم اطالعات و دانش

 وب فراهم کرده است.
، تاریخ دقیق اعمال سرفصل جدید رشته علم اطالعات و دهدمیکه نمودار زیر نشان  طورهمان

و این نقطه عطف انتخاب جامعه  باشدمیبه بعد  1394رشته از مهرماه سال  هایورودیبرای  شناسیدانش
، با این وجود یک سال پس یافتمیقبل از تغییر عنوان رشته، محتوا تغییر  بایستمیپژوهش بود. هر چند، 

از تغییر عنوان رشته، عنوان جدید در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری وارد شد و حدود یک سال پس 
 از آن، سرفصل جدید مقطع کارشناسی مصوب شد.

 شناسی و دانش. نمودار روند اعمال نام جدید رشته علم اطالعات 1نمودار 

http://www.indeed.com/
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 در کنکور سراسری و پذیرش دانشجو

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

جامعه پژوهش  عنوانبهمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،  سرفصل مصوب رشته در دلیل انتخاب
های تحصیلی با اتکا به آموخته ای که در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدآموختهدانش اوالً این بود که 

در مقطع دکتری نیز از توانایی در این زمینه برخوردار  قطعاًبپردازد،  سئو در عرصه آفرینینقشبتواند به  خود
 هایپستمقطع دکتری در سطوح باالتری از  آموختگاندانشانتظار بر این است که  خواهد بود. دوماً

 باشند. کاربهعلمی مشغول  أتیهآموزشی و پژوهشی در نقش اعضای 
 

 پژوهش ابزار و روش گردآوری اطالعات در
 سازه تحلیل برای تحلیل و گردآوری و تحلیل اطالعات بهره برده شده است.در پژوهش حاضر از 

و نیز سرفصل جدید مصوب رشته  سئو های استخدامتحلیل کیفی محتوای آگهی منظوربهسازه تحلیل محتوا 
 های سئوشایستگیمورد استفاده قرار گرفت. سازه تحلیل محتوا، در واقع همان  شناسیدانشعلم اطالعات و 

)شامل راهنمای سئوی  سئو و با تحلیل متون و منابع مرتبط با شدمیگویه را شامل  51مقوله کلی و  7ست که ا
 نیز و سئو استخدام عرصه هایآگهی ،-3و بینگ 2، یاهو1گوگل-موتورهای جستجوی دنیا  تریناصلی

 ( تدوین گشت.سئو مشورت با خبرگان عرصه
 

 
1. www.google.com 

2. www.yahoo.com 
3. www.bing.com 

  «یشناسدانش و اطالعاتعلم » به رشته عنوان رییتغ

1391 وریشهر  

یسراسر کنکور دفترچه در دیجد عنوان اعمال  

1392 وریشهر  

رشته دیجد سرفصل بیتصو  

1393 بهمن  

دیجد سرفصل و عنوان با یرسم طوربه دانشجو رشیپذ  

1394 مهر  
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 پژوهش هاییافته
( و شایستگی سئو ، شرح شغل )یا انتظارات کارفرمایانسئو شغلیعناوین  اول: سؤال

 اند؟)دانش و مهارت( های اصلی آن کدام
 :هایافته

( و monster.com, Indeed.comکاریابی مهم خارجی ) هایسایتفوق، در  سؤالدر پاسخ به 
 SEO, Search Engineزیر جستجو صورت گرفت: در زبان انگلیسی:  هایکلیدواژه( با Iranjobs.irداخلی )

Optimization  ،آگهی استخدام بررسی و تحلیل  216سایت. در مجموع  سازیبهینهو در زبان فارسی: سئو
 شد.

 
 . عناوین شغلی سئو در زبان انگلیسی و فارسی1جدول 

 درصد فراوانی تعداد ترجمه عنوان شغلی عنوان شغلی

SEO Specialist 20/43 67 سئو متخصص 

SEO Web Developer 4/27 14 وب دهنده سئویتوسعه 

SEO Manager 7/93 26 سئو مدیر 

SEO Expert 18/60 61 سئو کارشناس 

SEO Analyst ِ9/45 31  سئوتحلیلگر 

SEO Strategist  
 

 11/59 38 سئو استراتژیست

SEO & Digital Ad Specialist 
 

 0/61 2 و تبلیغات دیجیتالیسئو  متخصص

Digital Marketing/SEO 
Specialist 

 1/52 5 دیجیتال یابیبازارو سئو  متخصص

Marketing Specialist 
 

 7/93 26 متخصص بازاریابی

PPC Manager  2/44 8 تبلیغات کلیکیمدیر 

Website Administrator 8/23 27 مدیر سایت 

Social Media Specialist 
 

 1/22 4 اجتماعی هایرسانهمتخصص 

WebMaser  5/79 19 سایتوبمدیر 

( با سئو )متخصص SEO Specialist، عنوان شغلی دهدمیکه اطالعات جدول فوق نشان  طورهمان
قرار دارد. با توجه به اینکه  SEOاستخدام  هایآگهیدرصد( در صدر عناوین شغلی  43/20) 67فراوانی 
 SEO Specialist ،SEO Web Developer ،SEOاعالم شده برای عناوین شغلی  هایمسئولیتو  هامهارت

Manager ،SEO Expert، SEO Analyst ،SEO Strategist   وSEO Web Developer  مشابه بودند، برای
 :گرددمیمشترک ارائه  طوربهمورد نظر(  هایمهارتایان )یا این گروه شغلی، درهمکردِ انتظارات کارفرم

 سازی موتورهای جستجوسازی صفحات کپی و فرود برای بهینهبهینه. 1

https://job-openings.monster.com/SEO-Strategist-Centreville-VA-US-CARFAX/22/6842c071-5925-430d-8b47-ab39d64c4e9c
https://www.indeed.com/rc/clk?jk=ea4f08cfac09aeca&fccid=f9af5aebcecd8ef2&vjs=3
https://job-openings.monster.com/Senior-Marketing-Specialist-FairLawn-NJ-US-Kratos-Defense-Security-Solutions/22/aeea5b05-721e-4f2b-b03f-95193f55f644
https://job-openings.monster.com/Website-Administrator-East-Brunswick-NJ-US-Noor-Associates/11/194609593
https://job-openings.monster.com/Social-Media-Specialist-McLean-VA-US-Alion-Science-Technology/22/013f53b3-6446-4733-a39c-04373cef5517
https://job-openings.monster.com/SEO-Strategist-Centreville-VA-US-CARFAX/22/6842c071-5925-430d-8b47-ab39d64c4e9c
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 ای رقابتیهای کلیدواژهدار از جمله کشف و گسترش فرصتانجام تحقیقات کلیدی ادامه. 2

 1جستجوی طبیعی گوگلسازی محتواهای سفارشی برای موفقیت در تحقیق و پیاده. 3

ها و نتایج، شناسایی روند و بینش برای رسیدن به آوری و تجزیه و تحلیل دادهانجام آزمون، جمع. 4
مهمترین شاخص در تبلیغات پولی  ROIهای جستجوی پولی گوگل ادوردز )در کمپین 2ROI حداکثر

 است.( کلیکی گوگل و به معنای میزان بازگشت سرمایه

 3PPC هایها و کمپینسایت و طرحگزارش و تجزیه و تحلیل وبپیگیری، . 5

 JavaScriptو  CSSو  HTMLآشنایی و درک زبان . 6

 Joomlaو  WordPress( نظیر CMSهای مدیریت محتوا )آشنایی با نظام. 7

 Wordو  Excelویژه به Officeافزارهای مایکروسافت تسلط بر مجموعه نرم. 8

 های ماهانه و هماهنگی اختالفاتجویی در بودجه، برآورد هزینهکمپین، صرفه هایمدیریت هزینه . 9

 سازی موتور جستجوهای بهینهسازی توصیهتحقیق و پیاده. 10

 های تبلیغاتی رقیبتحقیق و بررسی لینک. 11

 سازی استراتژی ایجاد لینکتوسعه و پیاده. 12

 یافته است.رستی بر روی کدهای جدید توسعهبه د SEOهای بهترین شیوه اطمینان از اینکه. 13

 Google WebMaser Toolsو  Google Analyticsتسلط بر . 14

 تست سرعت صفحات وب. 15

 هاپیگیری و مدیریت همه کمپین. 16

افزار های سازگار وب با استفاده از نرمتبدیل قطعات نوشته شده، گرافیکی، صوتی و تصویری به فرمت. 17
 ایبرای تسهیل ایجاد محتوای وب و چند رسانهطراحی شده 

عنوان مثال های اجتماعی )بهکمک به ایجاد و پشتیبانی از محتوای بازاریابی برای استفاده از اهداف رسانه. 18
 های تحلیلگران و مشتریان(های وبالگ، پستخالصه فیلم مشتری، مطالعات موردی مشتری، پست

 PPCنیز هست، مدیر تبلیغات کلیکی یا متخصص  سئو خه دانشِ یکی از عناوین شغلی که زیر شا

 SEO/PPC Associate ،PPC/SEO Expert ،PPC / Search Engineاست که با عناوینی نظیر 

Advertising Analyst  وManager PPC  رسدمی نظربهمجزا قید شده است.  طوربهاستخدام  هایآگهیدر 
آنی پاسخگو نیست و برای ظاهر شدن سایت  طوربه معموالًطبیعی یا ارگانیک،  سئوی به اینکه، فنون با توجه

در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل، مقداری زمان نیاز دارد، برخی کارفرمایان نیازمند روشی هستند که 
برای همین امر از طرف  دقیقاً ( را که PPCآنی پاسخگو باشد. بنابراین روش تبلیغات پولی یا کلیکی ) طوربه

 
1. Organic Search 

2. Return On Investment 

3. Pay Per Click 

https://www.indeed.com/rc/clk?jk=044225f00c0a95de&fccid=95c840309bad2385&vjs=3
https://www.indeed.com/rc/clk?jk=93da18efd596a32d&fccid=09fd1120c4daa432&vjs=3
https://www.indeed.com/rc/clk?jk=d5d7225a06338690&fccid=eb00dd64bd0e25f6&vjs=3
https://www.indeed.com/rc/clk?jk=d5d7225a06338690&fccid=eb00dd64bd0e25f6&vjs=3
https://www.indeed.com/rc/clk?jk=d5d7225a06338690&fccid=eb00dd64bd0e25f6&vjs=3
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. انتظارات کارفرمایان کنندمیاستخدام اعالم  هایآگهیمجزا و انحصاری در  طوربهگوگل ارائه شده است، 

 زیر است: صورتبهاز متخصصان روش کلیکی 
 و نظارت مؤثر بر مصرف بودجه تبلیغات کلیکی گوگل PPCهای اجرای کمپین. 1

 گیری راهبردهای جستجوی پولی/کلیکیمشارکت فعال در شکل. 2

 PPC های مختلفزی کمپینسااندازی و بهینهراه. 3

 بهتر ROI دست آوردنها برای بهنظارت بر بودجه و تنظیم قیمت. 4

 ها برای ارزیابی عملکرد و تعیین دقیق مسائل 1KPI پیگیری. 5

 تولید گزارش برای مدیریت )مانند داشبورد(. 6

 هاو مختصر برای آگهی نوشتن متون جذاب. 7

 جدید در چند کانالهای پیشنهاد و توسعه کمپین. 8

 و فروشندگان PPC حفظ همکاری با پلت فرم تبلیغاتی. 9

 هایی برای کاهش خطر تقلب کلیکیافتن راه. 10

 بوک، گوگل(، فیسAdWords های مختلف )مثالًعامل آشنایی با سیستم. 11

 Google Analytics دانش کاری در مورد ابزارهای تجزیه و تحلیل. 12

 ویژه اکسلبه MS Officeدر کارآمدی . 13

 های ارتباطی و تفکر تحلیلی عالیمهارت. 14
یا بازاریابی در عناوین آگهی استخدام استفاده  Marketingسایر عناوین شغلی که نحوی از واژه 

ضمنی بر  طوربه. این عناوین شغلی نیز Marketing Specialist، Digital Marketing، عبارتند از: اندکرده
روش بازاریابی مبتنی بر وب است. در ادامه  تریناصلیدر واقع  سئو دارند زیرا کیدتأ های سئومهارت
 :شودمیمورد نظر این عناوین شغلی ارائه  هایمهارت

 .در فضای وب 2هاها برای شناسایی رویهآوری و تجزیه و تحلیل دادهجمع. 1

 ه کدهای وببرای کلمات کلیدی هدف با تغییر دادن ب های سئوبهبود موقعیت. 2

 .SEO های فعلیسایت برای ارزیابی عملکرد استراتژیپیگیری و تحلیل تجزیه و تحلیل وب. 3

 های سرمقاله و بازاریابیبا تیم همکاری. 4

 های در حال اجراسازی کلیدواژهانجام توسعه و بهینه. 5

 های جستجو و سئوسازی آخرین تغییرات الگوریتمپیاده. 6

 های مشابه در صنعتهای تبلیغاتی برای سازمانتحلیل لینکتجزیه و . 7

 
1. Google Adwords Key Performance Indicators 

2. Trends 

https://job-openings.monster.com/Senior-Marketing-Specialist-FairLawn-NJ-US-Kratos-Defense-Security-Solutions/22/aeea5b05-721e-4f2b-b03f-95193f55f644
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 (SEM) 1سازی صفحات فرود برای بازاریابی موتور جستجوبهینه. 8

 ROI بندی طبیعیِ جستجو و به حداکثر رساندنایجاد استراتژی برای بهبود رتبه. 9

 بندی کلمات کلیدی برای جذب مخاطبان هدفاولویت. 10

 ها و دیگرانوجو، لینک، نرخ کلیک، میزان جستredirects مانند تحلیل آمار سئو نظارت و تجزیه و. 11

 ها برای اطمینان از اینکه همه محتوا برای جستجوگرها مطلوب استها و بهترین شیوهساخت نظام. 12

ئو در های سبهترین شیوه سازیهای بازاریابی برای پیادهدهندگان وب و تیممدیریت روابط با توسعه. 13
 نویسی و مبارزات انتخاباتیبرنامه

 «5دیوار»و  «4شیپور»، «3کاربانک»، «2مرکز کاریابی ایران»کاریابی داخلی نظیر  هایسایتجستجو در 
قید  سئو استخدامی داخلی به زبان فارسی توسط کارفرمایان عرصه هایآگهینشان داد عناوین شغلی زیر در 

 .«کار سئو»و  «محتواکارشناس تولید »، «سئومدیر وب و مسئول »، «سئوکارشناس سایت و »شده است: 
 هایسایتاستخدام داخلی، شرح شغل بسیار ناقصی در  هایآگهیخارجی، در  هایسایتبرخالف 

 مؤسسهکاریابی برای عناوین شغلی فوق قید شده است. در ادامه نیز، یک نمونه از متن استخدام نیرو توسط 
 .(1396 ،شیرازی): گرددمیانال تلگرامی آنها نیز ارسال شده بود ارائه ک که در 24وب فعال 

 مشتریان مشاور سمت برای باال عمومی روابط با مارکتینگ دیجیتال کارشناس. 1

 سئو کارشناس. 2

 (سایت طراحی روند و فرآیند با آشنا) هااسپرینت الگ بک تست مسئول . 3
 آنالیتیکز گوگل و وبمسترتولز به تسلط. 4

 سئو مفاهیم با آشنا. 5

 محتوا تولید به مسلط. 6

 انگلیسی متون درک توانایی. 7

 درازمدت و وقتتمام صورتبه استخدام. 8
 (سال 3) بلندمدت همکاری به متعهد و وقتتمام. 9

 گوگل کنسول سرچ و آنالتیکس چون ابزارهایی و سئو به آشنا. 10

 (طراحی و ایحرفه حد در نه) فتوشاپ به مسلط. 11
 محتوایی مفید منابع آوریجمع و انگلیسی و فارسی زبان دو هر به جستجو در توانمند. 12

 
1. Search Engine Marketing 
2. http://www.karyabeiran.com 
3. http://karbank.ir 
4. https://www.sheypoor.com 
5. https://divar.ir 
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 مرتبط تصاویر تهیه و فارسی زبان به غیرکپی محتوای تولید در توانمند. 13

 تیمی کار روحیه دارای و خالق و پرانرژی اخالق، خوش. 14

متوجه شد که اغلب موارد از عهده متخصص  توانمیبا مرور شرح وظایف فوق، به سهولت 
. شاید برای شروع کار و آشنایی با مفاهیم سئو و آیدبرمی شناسیدانشرشته علم اطالعات و  التحصیلفارغ

فتح بابِ  تواندمیاطالعات باشد و حتی نوشته حاضر نیز  روزرسانیبهابزارهای آن، نیازمندِ مقداری مطالعه و 
مناسبی در این عرصه باشد که برگرفته از تجربیات پژوهشگر و مرور متون و بررسی و کار عملی با ابزارهای 

 .باشدمیسئو 
 

مقطع  1393مصوب سال  هایسرفصلدر  های سئوشایستگیوضعیت حضور دوم:  سؤال

 به چه صورت است؟ شناسیدانشکارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و 
درسی که با  واحدهایاز  آن دسته 1393مصوب سال  هایسرفصلفوق، با بررسی  سؤالدر پاسخ به 

مباحث فناوری اطالعات، بازیابی اطالعات، وب و بازاریابی اطالعات در ارتباط هستند، انتخاب شدند و بر 
، مورد تجزیه و سئو استخدام و متون هایآگهیبرگرفته از  سئو هایشایستگی سازه تحلیل محتوای اساس

 .گردندمیجدول زیر ارائه  تحلیل قرار گرفتند و در قالب
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مقطع  1393سئو در سرفصل مصوب سال  هایشایستگی حضور . وضعیت2جدول 
 شناسیعلم اطالعات و دانش یکارشناس

مقطع 
 تحصیلی

 واحدهای درسی مقطع کارشناسی
کارشناسی های مقطع گرایش

 ارشد

واحدهای  
درسی 
سرفصل 
 مصوب
1393 
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  های پایه فناوری اطالعاتمهارت

آشنایی با 
سیستم عامل 

ویندوز و 
مدیریت 

ها و فایل
افزارها نرم

 در آن

    *              * 

      

آشنایی با 
 مجموعه

Microsof
t Office 

 ویژهبه

Word و 
Excel 

  *                 

      

آشنایی با 
اینترنت و 
موتورهای 

 جستجو

      *     *        

      

آشنایی با 
تایپ و 

پردازی واژه
فارسی و 
 انگلیسی

  *                 

      

آشنایی با 
های شبکه

اجتماعی 
 روز دنیا

 *                  
 
* 
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SEO 1ارگانیک یا معمولی  

آشنایی با 
تولید و 
مدیریت 

 محتوا

 *            * *     
 
* 

  

* 

   

 توانایی
 و شناخت
 آنالیز

 کلمات
 برای کلیدی

 موتورهای
 جستجو

     *     * *        

* 
 * 

   

آشنایی با 
معماری 

اطالعات در 
صفحات 

 وب

      *       *      

*  *    

 مفهوم درک
 بازاریابی
 محتوای
 دیجیتال

            *       
 
* 

  
* 

   

آشنایی با 
ثبت سایت 

در 
موتورهای 

 جستجو

             *      

 
* 

  
* 

   

 با آشنایی
 و هاالگوریتم
 قواعد

 موتورهای
 جستجو

 ویژهبه)
 (گوگل

                   

* 
     

طراحی و 
ارزیابی 

های رابط
 کاربری

       *            

 
 

* 

  
 

* 

   

آشنایی با 
ساختار 

صفحات 
 وب

      *       *      
 
* 

  
 

* 

   

 با آشنایی
 مؤلف حق
 محیط در

 دیجیتال

 *                  

   
 

   

 

 «سئوو چگونگی کارآفرینی در عرصه  هانهیزم»مراجعه شود به مبحث  1.
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(Copyrig

ht) * 
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 درک
 مفاهیم
 در بازاریابی
 محیط

 دیجیتال
(Digital 
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            *       
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آشنایی با ابر 
یا  هابرچسب
 هامتاتگ

      *       *      
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استفاده از 
 سرتیترها

      *       *      
      

استفاده از 
 برچسب

rel=NoFo
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استفاده از 
برچسب 
جایگزین 
 تصاویر یا

Alt Tag 

      *       *      

      

های فرمت
مختلف 

تصاویر و 
روش 

کاهش 
 حجم آنها

      *            * 
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URL 

      *       *      

      

بندپاراگراف
صفحات  ی

 سایت
      *       *      

      

آشنایی با 
صفحه 

 404خطای 
             *      

      

آشنایی با 
 فایل

Robot.tx
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نقشه سایت 
 در قالب

HTML و 
XML 

             *      
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سازگاری با 
مرورگرهای 

 مختلف
      *       *      

      

عدم وجود 
پیوندهای 
شکسته یا 
کور در 

 سایت

      *       *      

      

  1(Off Page SEOسایت )سئوی خارجی وب
آشنایی با 

ثبت 
سایت وب

در 
موتورهای 

 جستجو

      *     *  *      

      

آشنایی با 
ثبت سایت 

در 
هدایرکتوری

ای موضوعی 
 بزرگ دنیا

      *     *  *      

      

تبلیغ و انتشار 
لینک سایت 
و محتوای 

آن در 
های شبکه

 اجتماعی

      *       *      

 
 
* 

     

قدرت تعامل 
آنالین با 

های سایت
مطرح با رتبه 

خوب در 
 گوگل

      *       *      

      

  (PPC SEO: PayPer Click SEO) سئوی پولی یا کلیکی
آشنایی با 

 ابزار

Google 
Adwords

: 

                   

      

آشنایی با 
های سایت

داخلی 
تبلیغات 
 کلیکی

                   

      

 

 «ی سایت برای موتورهای جستجو(سازنهیبه) SEO»مراجعه شود به مبحث  .1
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آشنایی با 

تبادل بنر یا 
 یابنر اجاره

                   
      

  ابزارهای سئو
ابزار 

Google 
WebMas

ter 

                   
      

ابزار 
Google 
Trends 

      *       *      
      

 SEOابزار 

Toolbar 
                         

 ابزار
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keyword 
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      *       *      
      

  سایتابزارهای طراحی و مدیریت وب
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 سایت نظیر
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Sharepoi
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مدیریت 
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 وب
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نظیر جومال 
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م مکانیز
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directad
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             *      

      

آشنایی با 
زبان 

گذاری نشانه
 فرامتن

HTML 

      *       *      

      

آشنایی با 
افزار نرم

 فتوشاپ

Photosho
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                  * 
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آشنایی با 

های زبان
ساختاربندی 

صفحات 
 وب نظیر

CSS و 
Java 

             *      

      

  1شناسی در عرصه سئوی افزوده علم اطالعات و دانشهاارزش
دانش 

رفتارهای 
ی ابیاطالع

 کاربران

           *        
 
* 

 
* 

 
* 

   

دانش سواد 
 اطالعاتی

           *        * 
 * 

   

دانش اخالق 
ای در حرفه

محیط 
 دیجیتال

           *        
 
* 

  
* 

   

دانش ذخیره 
و بازیابی 
 اطالعات

     *              
 
* 

 
* 

 
* 

   

دانش نشر 
 الکترونیک

 *                  * 
 * 

   

دانش 
سانسور و 
آزادی 

 مطبوعات

 *                  
 
* 

     

دانش 
های سرویس
 2وب 

      *             
 
* 

  
* 

   

دانش 
بازاریابی و 

اقتصاد 
 اطالعات

            *       
 
* 

     

دانش 
 سنجیوب

                   
    * 

 

دانش 
معماری 

های پایگاه
 اطالعاتی

*                   
 
* 

     

 

( هاشغلدر متون پژوهش و شرح )ی مورد نیاز سئو هایستگیشاکه در  اندگرفتهقرار  مدنظرهایی ها و توانمندیاز مهارت آن دستهدر این مقوله  .1

که ضمن همپوشانی با دانش  گردندیمی محسوب شناسدانشو دانش پایه علم اطالعات و  هامهارتمستقیم به آنها اشاره نشده است اما جزو  طوربه

 .کنندیمی سئوی وب ایفا هاپروژهی سازادهیپبسزایی در  ریتأث میرمستقیغقیم و مست طوربهسئو، 
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دانش 
های کتابخانه

 دیجیتالی
           *        

 
* 

 
* 

 
* 

   

دانش 
طراحی و 

ارزیابی رابط 
 کاربری

          *         
 
* 

  
* 

   

دانش 
سازماندهی 

 اطالعات
              *     

 
* 

  
* 
 

   

 
-در انطباق با سرفصل جدید کارشناسی علم اطالعات و دانش های سئوشایستگیتجزیه و تحلیل 

جدید رشته  هایسرفصل( در %66شایستگی ) 26، تعداد ئو سشایستگی اصلیِ 39شناسی نشان داد که از 
توان اذعان کرد این مقدار قابل توجهی است. یعنی با قاطعیت می شته و قابل برآورده شدن هستند وحضور دا

صورت بگیرد،  شناسیدانشموجود کارشناسی رشته علم اطالعات و  هایسرفصلکه چنانچه اهتمام جدی به 
ایفای نقش  سئو تواند در بازار کارشناسی، به سهولت میکارشناسی علم اطالعات و دانش آموختهدانش

و مراکز  هاکتابخانهطراحی وبگاه »، دو واحد درسی شناسیدانشبکند. در مقطع کارشناسی علم اطالعات و 
. با توجه به نتایج دهندمیرا پوشش های سئو شایستگیبه ترتیب، بیشترین  «وب هایفناوری»و  «یرساناطالع

طراحی و »در واحد درسی  ویژهبهاین بخش از پژوهش، گنجاندن سرفصلی مستقل در مقطع کارشناسی 
در ارتباط  «یاطالعاتآموزش سواد »و یا  «وب هایفناوری»و  «یرساناطالعو مراکز  هاکتابخانهمدیریت وبگاه 

، و یا حتی تعریف واحد درسی جدید با این وجوجستسایت برای موتورهای  سازیبهینهیا سئو  با مباحث
 در بازار کارِ التحصیالنفارغرشته و نیز ایفای نقش  هایتواند مکمل بسیار بهتری برای سرفصلعنوان، می

اقتصاد »در مقطع کارشناسی و واحدهای  «یاطالعاتبازاریابی خدمات » یواحدهاسئو باشد. از طرفی 
بر مباحث بازاریابی و نگرش تجاری به اطالعات، پُل  تأکیدبا توجه به  «تاطالعابازاریابی »و  «اطالعات

 .کندمیبرقرار  سئو با شناسیدانشارتباطی مستحکمی بین مباحث رشته علم اطالعات و 
رشته، حضوری جدی ندارند که عبارتند  هایسرفصلدر  سئو شایستگی 7الزم به ذکر است که تعداد 

های آشنایی با سایت»-Google Adwords» ،3 آشنایی با ابزار»-Google WebMaster»،2ابزار » -1از:
ابزار »-Robot.txt» ،6 آشنایی با فایل»-5، «یاآشنایی با تبادل بنر یا بنر اجاره»-4، «یکیکلداخلی تبلیغات 
SEO Toolbar» استفاده از برچسب»-7، و rel=NoFollow» . سه شایستگی اول مربوط به سئوی پولی یا
 که در مبانی نظری نیز به آن اشاره شد، گوگل بخش )یا ماژولی( مستقل با عنوان طورهمانکلیکی است. 

Adwords  بسیار  تواندمی سئو و در بازار کار شودمیمنبع درآمدش محسوب  تریناصلیایجاد کرد است که
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-می نظربهضروری  یدرس هایسرفصلدر  های سئوشایستگیاین بخش از ، جبران بنابرایندرآمدزا باشد. 

 تأثیرگذاربسیار  سئو که در بخش باشدمیطراحی سایت  هایمهارتنیز جزو  7و  5و  4رسد. شایستگی 
 ایشایسته طوربه «یرسانو مراکز اطالع هاکتابخانهطراحی و مدیریت وبگاه »است و باید در سرفصل واحد 

دانشجویی، به دانشجویان تحویل  هایپروژهدر قالب کارهای کالسی یا  تواندمیجبران شود. مباحث فوق 
 داده شود تا در کالس مطرح گردد.

-نشان داد، از میان گرایش شناسیدانشمقطعِ کارشناسی ارشد علم اطالعات و  هایسرفصلتحلیل 

، به ترتیب بیشترین «یتالیجیدی هاکتابخانهمدیریت » و «اطالعاتمدیریت »های کارشناسی ارشد، دو گرایش 
دارند و در صورت  «ابرداده»و  «یابیباز»، «ییبازنما»مباحثِ در  ویژهبه های سئوشایستگیهمخوانی را با 
 ند موفقیت چشمگیری داشته باشند.توانمیسازی سایت برای موتورهای جستجو، های بهینهمدیریت پروژه

 
 

 ریگیبحث و نتیجه
علم اطالعات و »نتایج پژوهش حاکی از وجودِ شباهت و قرابت ماهویِ فراوانی بین محتوای رشته 

باشد و این امر، همسوی سازی سایت برای موتورهای جستجو )سئو( میبا عرصه بهینه «یشناسدانش
سئو علم موشک و راکت »کند که باشد آنجا که اذعان میویژه بِل میهای اوجاال، گاسپاروتو و بهدیدگاه

 .«استنیست، بلکه علم کتابخانه 
در بلکه بایستی ابتر خواهد بود و به خودی خود  ییتنهابهجدید  و کار کسب جادیافرینی و آکار

کالجی؛ مکارم و اشرف  گرکوزه) ارزش نماید پاسخگویی به نیازهای ذینفعان برای ایشان نیز ایجاد کنار
-ارزشآفرینانِ کارآفرین را توأمان در کنار هم داشته باشیم. دیگر باید ارزشعبارتی و به( 1393تزنگی، 

آفرینی آفرینی گامی جلوتر از کارآفرینی است و این تقدم باید در عرصه سئو نیز رعایت گردد. البته ارزش
ن در قالب شناسی از قبل وجود داشته است اما نمود آطور ذاتی در ماهیت علم اطالعات و دانشبرای سئو به

 سئو، رُخ نداده بود و این پژوهش تالشی برای برداشتن گام نخستین در این راستا بود.
رشته علم  التحصیالنفارغ زاییاشتغالبرای کارآفرینی و  نقطه شروعی تواندمیمطالعه این مقاله 

رشته  التحصیالنفارغدون تردید ب باشد. سایتوب سازیبهینهدر عرصه طراحی و  شناسیدانشاطالعات و 
-می هارشتهبسیار بیشتر از سایر  خویش، هایتخصصها و ، با توجه به مهارتشناسیو دانش علم اطالعات

توانند با حضور در بازار کسب و جویندگان کار در این حیطه می باشند. و سرآمد توانند در این حیطه موفق
بنمایند. در شرایط فعلی  کاربهوب، اقدام  سازیبهینهطراحی و  اندرکاردستی هاشرکتکار و یا مراجعه به 

باید،  التحصیالنفارغ، لذا باشدمیدر حد صفر  هارشتهکشور، وضعیت استخدامی بسیار محدود و برای برخی 
 آفرینی کنند.کار بهخودجوش اقدام  صورتبهالزم،  هایمهارتضمن کسب 
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 یواحدها انصافاًنشان داد که  شناسیدانشو رشته علم اطالعات  دیمصوب جد یهاسرفصل یبررس

 اندرکاراندستنشانگر درک درست  نیرشته افزوده شده است و ا میقد یهابه سرفصل ایارزندهجذاب و 
مقدمات »: رینظ یارزشمند یواحدها. است آن یروشیپ راتییتغ از هم و رشته دیجد عنوان از هم امر

 سوادآموزش »، «یاکتابخانه یهاافزارنرم یاصول طراح»، «وب هایفناوری»، «یعیطب زبان پردازش
، «یرساناطالع مراکز و هاکتابخانه وبگاه تیریو مد یطراح»، «یاطالعات خدمات یابیبازار»، «یاطالعات

 ینگرش با و شوند فیتعر یغن یهاسرفصل با کهصورتی در یدرس یواحدها نیا. «یارسانه چند هایسیستم»
 یکارها و کسب که را هر آنچه توانندیم خوبیبه قطعاً شوند، سیتدر یدانشگاه یهاکالس در انهیگراعمل
 خدمات یتجار شم که ییدانشجو. دهند پوشش را دارند ازین آن با مرتبط یکارها و کسب ریو سا سئو

واحد » در یطرف از و باشد کرده لمس خوبیبه «یاطالعات خدمات یابیبازار» یِدرس واحد در را یاطالعات
 آشنا کاربر نظر مورد اطالعات یابیباز در آن رگذاریتأث نقش و ابرداده تیاهم با یدرستبه «یاطالعات سواد
 باشد، کرده درک خوبیبه را کیالکترون مدرک کی بودن اول رتبه گاهیجا آن، از ترمهم و باشد شده

 چه کیالکترون طیمح کی لعاب و رنگ که داندیم «یاچندرسانه هایسیستم» درس هیسا در و خوبیبه
 دایپ اشراف یدرستبه سئو مباحث بر ن،یبنابرا. دارد نظر مورد مدرک نشیگز و کاربران جذب بر یریتأث

 یاصول طراح»، «وب هایفناوری» رینظ یدروس از یناش یهادانسته به اتکا با ،یعمل بُعد در و کرد خواهد
 اندازیراه و یطراح به اقدام و پوشانده عمل جامه شیخو یتجار شم آن به تواندیم «یاکتابخانه یهاافزارنرم

 آن، با مرتبط یهاپژوهش گرید و پژوهش نیا جینتا اساس بر. نمود خواهد سئو رینظ ییکارها و کسب
هستند که در عصر اطالعات و ارتباطات،  لیدر حال تحص ایرشتهقبول کنند که در  دیما با آموختگاندانش

در حال  یارتباط و ینوظهور اطالعات هایپارادایم راتیینکرده، بلکه دوشادوش تغ اریکُنج عزلت را اخت
 آنان قرار داده است. اریمغتنم را اخت یفرصت نیاست، و ا یو سازگار یسیدگرد

 نبودجزو اهداف پژوهش حاضر  دانشگاهی، هایرشتهسایر  دروس هر چند تحلیل محتوای سرفصل
دانشگاهی نشان داد،  هایرشتهمصوب سایر  هایسرفصلاما مروری گذرا بر گنجید، و در این مجال نیز نمی

مهندسی »دروس رشته  دو درس از در سرفصلمورد توجه بوده است. تنها  بسیار کم رنگ طوربه سئو مقوله
در مبحثِ  «کیالکترونتجارت  هایسایتطراحی »با عنوانِ  «کیالکترونفناوری اطالعات، گرایش تجارت 

در سه بخش از سرفصل،  «کیالکترونبازاریابی »درس و نیز « Rankingمعرفی موتورهای جستجو و باال بردن »
 بندی در موتورهای جستجو پرداخته شده است.طور مستقیم به سئو و رتبهبه

نبوده  شناسیدانشچندان مورد توجه متون علم اطالعات و  ینیبُعد کارآفر از سئو مقوله متأسفانه
مبانی آن نشأت گرفته از مفاهیم بنیادی ابرداده، سازماندهی و بازیابی اطالعات در متون  کهیحال دراست، 

 یهاشاخصیکی از واحدهای درسی ارائه شود. با توجه به اینکه  عنوانبهست توانمیاین رشته است و 
نیز اعمال  یاقهیسل صورتبه یگاهبرای موتورهای جستجو، بسیار زیاد است و  ایتسوب سازیبهینه



  1397 زمستانپاییز و ، 2، شماره 8سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   36

 
دار ، جزو الگوریتم اولویتسوکیکه از  ی سئوکل هایمقولهاز  آن دسته، در مقاله حاضر سعی شد گرددمی

تخصصی رشته  هایمقولهست و از دیگر سو، جزو مفاهیم و هاسایتوب بندیرتبهموتورهای جستجو در 
با توجه به  "هامتاتگ»، مطرح و بسط داده شود. برای نمونه، مقوله باشدمیشناسی علم اطالعات و دانش

 داراولویت یهاشاخصدر مورد آن بحث شده است و از طرفی جزو  لیتفصبهرشته،  یتخصصاینکه در متون 
 ، معرفی شد.گرددمیمحسوب  گوگل بندیرتبهالگوریتم 

اساسی برنامه درسیِ رشته علم  هایکاستی، که (1394)همکاران شهبازی و  هاییافتهبر خالف 
اند، نتایج این پژوهش نشان داد که عنوان کرده نویسیبرنامهکامپیوتری و  هایشبکهاطالعات را در زمینه 

اطالعات در وب ، مباحث مربوط به مدیریت شناسیدانشاساسی رشته علم اطالعات و  هایکاستییکی از 
 قطعاًی است که اگر سُکان آن در دست متخصصان علم اطالعات باشد، هایزمینهیکی از  سئو است. عرصه

 هایبرنامهتر خواهد بود و این امر مستلزم بازنگری و روزآمدسازی اساسی محیط وب بسیار سازمان یافته
 درسی رشته با این مقوله است.

باید ضرورت  اندپرداختهرشته  هایسرفصلیی که به تحلیل و بازنگری هاپژوهشدر انتها مشابه سایر 
بازنگری بیشتر رشته را یادآور شد و در راستای این پژوهش، لزوم در نظر گرفتن واحدهای درسی مجزا 

واحد درسی کارآفرینی در  2وب و نیز  های سئومهارتنظری و عملی( با عنوان )واحد  2به تعداد حداقل 
 گردد.پیشنهاد میرشته،  هایسرفصل

 
 منابع

شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج  .(1388) مریم ،آبادیامیدی نجف؛ جمال ،فرج اله حسینی ،احمدی حیدر
ی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی زکارآفرینی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاور

 .9-24( 3)3، گرمار واحد یاسالم آزاد دانشگاه یآموزش تیریو مد یرهبرواحد علوم و تحقیقات تهران. 
 دیجد یمهارت یازهایرسانی با توجه به نو اطالع یهای آموزش کتابداردر برنامه یلزوم بازنگر(. 1385) زهرا ی،تهور

 .43-61(، 17) 65. اطالعات یو سازمانده یکتابدار ی. مطالعات ملکتابداران
های کانونی دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و علم (. تأثیر آموزش عالی بر شایستگی1392غالمرضا ) ،حیدری

، اطالعات یو سازمانده یکتابدار یفصلنامه مطالعات ملاطالعات: مورد پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد. 
93 ،50-30. 

نظران های آرشیوهای ملی جهان و نظرات صاحبسایتمحتوایی وب هاییژگیبررسی و .(1387معصومه ) ،دالوند
شهید چمران  ،سایت آرشیو ملی جمهوری اسالمی ایرانمنظور ارائه الگوی بهینه وبآرشیو در ایران به

 .اهواز اهواز،

 .سروش)کاووس سید امامی، مترجم.(:  های جمعیتحقیق در رسانه(. 1384راجر دی. ) ،ویمر؛ جوزف آر ،دومینیک

 یو فناور یقاتتحت پوشش وزارت علوم، تحق یهادانشگاه هاییتساوب یوندپ یلتحل (.1388نرگس ) ،روایتی
نامه پایان .بردارنقشه یمو ترس یاخوشه یبندوب، دسته یرگذارعامل تأث یهابا استفاده از روش یرانا

 د.فردوسی مشه دانشگاهشناسی. ارشد. رشته علم اطالعات و دانشکارشناسی
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های اطالعات برای (. مشاغل نوین مبتنی بر فناوری2013رضوان ) ،زادهحکیم؛ فاطمه ،فهیم نیا ؛رحیم ،شهبازی

رسانی و اطالع یکتابدار یقاتتحقشناسی در عصر حاضر. التحصیالن علوم اطالعات و دانشفارغ
 .250-229(، 3)47، یدانشگاه

های درسی های برنامه(. تحلیل سرفصل1394غالمرضا ) ،فدایی؛ رضوان ،زادهحکیم ؛فاطمه ،فهیم نیا یم؛رح ،شهبازی
های اطالعاتی در های شغلی نوظهور مبتنی بر فناوریشناسی بر اساس فرصترشته علم اطالعات و دانش

 .103-140(، 2)18، رسانیو اطالع یکتابداربازار روز دنیا. 

 from https://t.me/seo24. 24ئو وب (. کانال تلگرامی س1396رضا ) ،شیرازی

فصلنامه شناسی: یک تحلیل عامل اکتشافی. (. کارآفرینی در علم اطالعات و دانش1395محمد کریم ) ،صابری
 .29-45(، 3)28، اطالعات یو سازمانده یکتابدار یمطالعات مل

 یابارز یهام و نما یا یوبا دو روش وب ک یرانا یدولت یهادانشگاه یهاسایتوب یابیارز . (1392منیره ) غریبه نیازی،
 دانشگاه الزهرا، شناسی.ارشد رشته علم اطالعات و دانشنامه کارشناسی.پایانآنها یجنتا یسهوب و مقا

 .تهران

(. تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیالت 1389علی ) ،اسدی جواد، ،قاسمی
، یاقتصاد و توسعه کشاورزدی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. تکمیلی: مطالعه مور

1(24 ،)61-74. 
 نظر از آنها توسعه یراهکارها و ینیکارآفر یتیشخص هاییژگیو یبررس(. 1396) زاهد ی،گدلیب؛ فرزانه ،نژاد یقناد

 ،2(20، )رسانیو اطالع یکتابدار .اهواز چمران دیشه دانشگاه شناسیدانش و اطالعات علم انیدانشجو
161. 

کار  ینیآفربا ارزش ینیرابطه کارآفر یبررس(. 1393گر کالجی، مجید؛ مکارم، احمد؛ اشرف تزنگی، زهرا )کوزه
و توسعه،  یریتمد پژوهی،یندهآ یکنفرانس مل ینکار(. نخست ینیآفربا نگرش ارزش ینیکارآفر یریت)مد

 از: 20/7/1396بازیابی شده در  )متانا(، یرانا یننو یهاتهران، مرکز توسعه آموزش
FIMD01_077.html-FIMD01-https://www.civilica.com/Paper 

 از: 4/8/1396ده در بازیابی ش «.یشناسعلم اطالعات و دانش»(. سرانجام نام رشته کتابداری تغییر یافت: 1391لیزنا )
http://www.lisna.ir/Talk/10010-سرانجام-نام-رشته-کتابداری-تغییر-یافت-علم-اطالعات-و-دانش-شناسی 

یما. صداوسیی. خبرگزاری زااست نه اشتغال ینیآفرمترداف با ارزش ینیکارآفر(. 1396معینی کرمانشاهی، ساالر )
 از: 12/8/1396بازیابی شده در 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1662329 
نامه ، پایاندولت جمهوری اسالمی ایران یهاوزارتخانهسایت پذیری وبارزیابی دسترس(. 1386نویدی، فاطمه )

 .تهران دانشگاه تربیت مدرس تهران، شناسی،ارشد رشته علم اطالعات و دانشکارشناسی
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